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Abstrakt 

 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur ensamkommande ungdomars skolform och 

språkutveckling ser ut. Detta har gjorts med hjälp av tre semistrukturerade intervjuer med 

personal i Umeå kommuns skola och boende som är insatta i ungdomarnas vardag. Studien 

bygger på kvalitativ metod och ett narrativt skrivsätt, där intervjupersonernas egna 

formuleringar fått ta plats. Uppsatsens resultat visar att social delaktighet hänger samman med 

ungdomarnas möjlighet till språkutveckling. Uppsatsen visar också att god gruppdynamik och 

samhörighet för ensamkommande ungdomar är viktigt och att ensamkommande ungdomar 

tenderar att känna sig malplacerade i mötet med ungdomar med svenska som förstaspråk. 

Vidare diskuteras även möjligheterna till språkutveckling och hur pass centralt det är att 

upprätthålla god kunskap i modersmålet för att uppnå goda resultat i skolan. 

Sammanfattningsvis handlar studien om hur integrerade eller segregerade skolformer påverkat 

ensamkommande barns språkutveckling samt möjligheten till integrering.  
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Kapitel 1 

Inledning  

 

1.1 Bakgrund 
Till Europa kommer det en mängd ensamkommande flyktingbarn, framförallt till Sverige 

(Brunnberg, Borg och Fridström, 2011). Det har under åren 2009-2013 kommit mellan 2000 

till 3600 ensamkommande barn där antalet har varierat, men har på senare år ökat drastiskt 

(Migrationsverket, 2013). År 2010 var Sverige det största mottagarlandet i Europa för 

ensamkommande flyktingbarn, det året ökade antalet med 32 procent. Majoriteten som 

kommer till Sverige är killar i åldrarna 16-17 år (Brunnberg, Borg och Fridström, 2011). 

 

När den nya stadgan år 2006 genomfördes i den redan befintliga lagen (1994:137) om 

mottagandet av ensamkommande barn (prop. 2005/06:46) övergick ansvaret av 

ensamkommande barn till kommunerna från Migrationsverket. Dock har migrationsverket 

fortfarande det generella ansvaret för att hänvisa barnen till olika kommuner. Detta innebär att 

det i dagsläget är kommunerna som ansvarar för ensamkommande barn och ungas 

boendemöjligheter, utbildningsmöjligheter, god man och andra faktorer som stöd för att 

bygga upp barnens vardag i Sverige (Brunnberg, Borg och Fridström, 2011). 

 

Skolan är central för stimulering samt integrering av barn i tonåren (Brunnberg, Borg och 

Fridström, 2011). När ett barn flyttar till Sverige från ett annat land är det viktigt att lägga 

betoning i stimulans samt integrering i form av skola. Idag placeras ensamkommande barn, 

enligt svenska skolans styrdokument, på en språkintroduktionsklass i det svenska språket, där 

tanken är att de även ska kunna ta del av övriga ämnen i skolans undervisning. Ungdomarna 

tenderar att gå i denna språkintroduktionsklass i två år för att sedan börja på ett av skolans 

introduktionsprogram. Genom detta val av skolform har det statistiskt påvisat att ungdomar 

mycket få gånger klarar gymnasiet och att de får gå mycket längre i skolan.  

 

En central oro i denna process är att inlärningen av det svenska språket redan i 

språkintroduktionen inte är effektiv (Skolverket, 2004). Kunskaper i det svenska språket tycks 

vara en stor faktor för den sociala delaktigheten samt för integreringen för de 
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ensamkommande ungdomarna. Detta kan man tydligen se i en proposition ur riksdagen där 

man skriver att: ”- Det är angeläget att alla som invandrar till Sverige får lära sig svenska 

språket på ett betydligt bättre sätt än i dag. (……) för att integreras i det svenska samhället är 

det nödvändigt att kunna föra åtminstone en enkel konversation på vårt lands språk.”( Prop. 

2012/2013:312, Integration genom svenska språket).  

 

De ensamkommande flyktingbarnens situation kan i många avseenden vara svår att förstå. Att 

separeras från familj, släkt och vänner är en stor omställning för barnen och därför är det av 

stor vikt att mottagarlandet har en genomarbetad strategi för att ge dessa barn de möjligheter 

som de har rätt till i sitt dagliga liv. Några av dessa aspekter är boendemöjligheter, utbildning 

och andra organ som kan komma att fungera som stöd i barnens tillvaro. Dessa är väsentliga 

delar för att uppnå social delaktighet i det nya samhället. Den sociala delaktigheten är svår att 

konkretisera men ändå viktig att arbeta för. I Sverige har man länge arbetat med att bygga upp 

ramar för att förbättra de ensamkommande barnens möjlighet till detta, trots detta finns 

fortfarande luckor i tillvägagångssättet då många barn fortfarande isoleras och hamnar i 

utanförskap (Brunnberg, Borg och Fridström, 2011). 

 

 

1.2 Skolan som viktig arena för social delaktighet och integration?  
Skolan är barnens arbetsplats för kunskap och identitetsutveckling. Skolan ger möjlighet för 

ensamkommande flyktingbarn att finna struktur i sin vardag och ha möjlighet att träffa nya 

människor. Begreppet integration kan tolkas olika. En av tolkningarna är att resulterande av 

en integration vara delaktig inom centrala faktorer i samhället, t.ex. vad gäller tillgång till 

utbildning, arbete samt ett socialt nätverk. Med detta menas att de ensamkommande barnen 

kan uppnå integration via skolan som i sin tur ger dem möjlighet till den sociala interaktion 

som varje individ har rätt till att få (Eriksson, 2002).  

 

Författaren Karin Juhlén (2003) menar i sin studie Ensamkommande barn- en kartläggning i 

Sverige, att utbildning ska beaktas i den mån som den enskilda individen är i behov av. 

Barnen har rätt att på samma sätt prioriteras inom skolväsendet som svenska elever.  
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Det ligger av stor vikt att barnet börjar i skolan så fort som möjligt då detta är en viktig del i 

integrationsprocessen, man brukar säga senast en månad efter ankomsten till Sverige 

(Förordning, 2001:976). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den sociala delaktigheten ser ut för 

ensamkommande ungdomar inom Umeå kommun samt undersöka skolformers betydelse för 

deras utveckling av det svenska språket. 

 

 

   Hur inverkar integrerade eller segregerade skolformer på ensamkommande ungdomars 

utveckling av svenska språket? 

 På vilket sätt är social delaktighet viktig för utveckling av det svenska språket för 

ensamkommande barn?  

 Hur möjliggörs språkutvecklingen för ensamkommande barn i den skolgång som 

erbjuds? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

I uppsatsen kommer jag att uteslutande fokusera på ensamkommande ungdomar (14-18 år) 

som kommer till Umeå kommun när de är under 18 år utan någon förälder eller 

vårdnadshavare närvarande (Migrationsverket, 2013). Jag kommer inte att fördjupa mig i 

faktorer som ekonomiska resurser, tid, engagemang och politik. Uppsatsen fokuseras på 

ensamkommande flyktingungdomar som är i processen av att lära sig det svenska språket. Jag 

har valt att intervjua 3 verksamheter som dagligen kommer i kontakt med dessa ungdomar.  
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1.5 Begreppsdefinitioner 
Begreppsförklaringarna är till för att läsaren ska få en generell bild och definitionerna 

kommer att tydliggöras vidare i uppsatsen.  

 

1.6 Ensamkommande flyktingbarn 
Den generella definitionen på ensamkommande flyktingbarn är individer under 18 år som flyr 

till Sverige för att söka asyl utan legal vårdnadshavare (Migrationsverket, 2013).  

 

1.7 Integrering 
Begreppet är en företeelse som kan beskrivas på många olika sätt och inom många olika 

områden i samhället (Gustafson, 2004). Något som bör has i åtanke är att begreppet 

integrering är ett samhällsföränderligt begrepp, det ger olika innebörd i tid och rum. Däremot 

kan begreppet konkretiseras genom att det är ett aktivt tillvägagångssätt för att uppnå 

delaktighet med alla individer i samhället.  

 

1.8 Integration 
Begreppet integration beskriver en gemensam process för både majoritetsgruppen och 

minoritetsgruppen (Gustafson, 2004). Torpsten (2008) menar att integration resulteras då 

individer med icke etniskt svensk bakgrund blir inkluderade och delaktiga i samhället inom 

alla olika aspekter. 

 

1.9 Social delaktighet  
Författaren Elsie Franzén (2001) menar att social delaktighet är ett svårfångat begrepp, men 

som således syftar till att beskriva en känsla av att vara en del av något, utifrån egna och 

andras perspektiv. Eriksson (2002) menar att social delaktighet är då man i sociala 

sammanhang lär sig vissa ord och enstaka meningar för att sedan kunna förstå det väsentliga i 

sammanhanget, men för att förstå hela sammanhanget behövs en språklig kunnighet och en 

kontinuerlig utveckling i språk. 

 



UMEÅ UNIVERSITET C-uppsats 

Institutionen för socialt arbete 

HT 2013 

Termin 6 

Moment B, 15 hp 

11 

 

1.10 Skolform 
Detta begrepp är ett samlingsord för de tillvägagångssätt skolan har genom ett styrdokument. 

Definitionen kommer att kontinuerligt användas i uppsatsen i syfte av att studera hur skolans 

styrdokument i Umeå kommun ser ut för ensamkommande flyktingungdomar samt att lyfta 

fram för – och nackdelar med denna typ av styrning.  

 

Kapitel 2 
 

Metod  
 

2.1 Val av metod 
Den metod som kommer att användas i uppsatsen är kvalitativ. Intervjuerna var av 

semistrukturerad karaktär, där varje intervjuperson har fått samma frågor men svarat olika 

beroende på egna åsikter samt erfarenheter. Att använda sig av en semistrukturerad metod 

innebär att intervjupersonerna får tala relativt fritt under satta teman (Bryman, 2011) detta har 

givit dem möjlighet att tala individuellt om sina erfarenheter utan att frågorna styrts. Dock har 

jag väl informerat intervjupersonerna vad uppsatsens syfte och frågeställningar är för att hålla 

en röd tråd. Varför jag har valt att utgå från en kvalitativ ansats beror på ämnet i uppsatsen 

som kan tänkas vara av känslig grad och därför anses personliga och sociala möten vara en 

bättre metod för att få tillförlitliga fakta än kvantitativt arbetssätt såsom enkäter 

(Nationalencyklopedin, 2013). Jag kommer att använda mig av en abduktiv ansats vilket 

innebär att teoretisk förkunskap kring ämnet kommer att utformas och för att sedan göra 

empirisk inhämtning och resulterande låta det empiriska och teoretiska materialet ställa sig 

emot varandra (Patel & Davidsson, 2003). 

 

När jag använder mig av en abduktiv ansats lägger jag fokus på både det material jag 

inhämtar och samtidigt utforma en teori alltefter empirin tillkommer. Med detta menar jag att 

empirin och teorin kommer att vara beroende av varandra genom hela uppsatsskrivandet.  
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2.2 Intervjuerna 
Sammanlagt förfrågades 5 olika myndigheter per telefon om intervjuer, där initialt 4 visade ett 

intresse då telefonsamtalet hölls. Syfte och målet med uppsatsen förklarades och likaså 

intervjuernas karaktär. Senare valde en intervjuperson att avstå vilket resulterade till att 3 

intervjuer blev gjorda. Vid ett försök att nå ut till annan intervjuperson inom samma 

myndighet utan framgång, valde jag att fortsätta med uppsatsen. De tre intervjutillfällen hölls 

inom loppet av 1,5 vecka. Dessa individer var professionella inom arbetet med 

ensamkommande barn. Fördelen och det centrala för valet av intervjupersoner har varit att de 

värdesätter den dagliga kontakten med ungdomarna. Detta ger en tillförlitlig bild av 

uppsatsens syfte. Dock hålls i åtanke att det kan vara problematiskt för intervjupersonerna att 

distansera sig till situationen med de ensamkommande barnen då kontakten är så intensiv.   

 

2.3 Litteratur 
I den litteratur som använts har urvalet varit begränsat i den mån att det enbart har fokuserats 

kring ungdomarnas integrerade och segregerade situationer i skolan samt inlärning och 

utveckling av det svenska språket.  

 

2.4 Bortfall 
Då intervjuerna till största del fokuserat på individernas arbete och då alla frågor i 

intervjuguiden besvarades har inget bortfall uppkommit.   

 

2.5 Analysmetod 
I uppsatsen använder jag mig av en narrativ analysmetod. Med denna metod ser man främst 

till textens helhet där man utgår från att koda och kategorisera intervjumaterialet. Detta 

innebär att man strukturerar upp innehållet av den transkriberade intervjutexten i olika teman 

och analyserar dem vart efter. Risken med att man enbart håller sig till teman är att man 

tappar information och förhåller sig till det mest utmärkande inslagen av intervjuerna. Dock är 

mitt mål med denna uppsats att se till helheten (SBUs Handbok, bilaga 10:3). I motsats till 

exempelvis kvalitativ innehållsanalys där tillvägagångssätten av kodning, kategorisering och 

tematisering påminner om narrativt analysmetod, är det i innehållsanalysen centralt att få en 

förförståelse för ämnesområdet genom att se till de underliggande/latenta och synliga/manifesta 

faktorerna. Alltså är andemeningen i den kvalitativa innehållsanalysen ett redskap för att 
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framställa varje individs utsaga på en individbaserad nivå genom latenta och manifesta 

tillvägagångssätt (Graneheim & Lundman, 2004). Till skillnad från innehållsanalysen är det 

centrala för den narrativa analysmetoden hur vi som människor ser oss subjektivt som en 

enhet/helhet i samhällelig kontext.  

Det är även centralt vid en narrativ analysmetod att försöka förstå sociala samband och 

enskilda människors erfarenheter och syn på världen, samt att man försöker hitta de 

meningsfulla aspekterna av en studie, där det är viktigt att hitta förklaringar – och 

orsakssamband (Czarniawska, 2004).  

 

2.6 Tillvägagångssätt 
Genom att använda mig av en narrativ analysmetod kommer jag att först transkribera mitt 

intervjumaterial var för sig, för att sedan koda och kategorisera olika rubriker till varje del. 

Efter att ha gjort rubriker till varje enskild intervju kommer jag att gemensamt kategorisera 

alla tre intervjuer med rubriker som motsvarar innehållet. På detta sätt kommer jag att få fram 

det mest väsentliga materialet i mina intervjuer samt sammanställa dem på ett rättroget sätt.   

 

 

2.7 Forskningsetiska reflektioner 
Eftersom detta är ett känsligt område måste det även betraktas och beskrivas därefter. Därför 

kommer jag att följa de fyra olika etiska forskningskraven, vilka är: Informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 2011) då det kan 

handla om att vissa situationer kan tänkas vara väldigt ömtåliga. Vad gäller intervjuer så 

kommer jag att ta hänsyn till materialets innehåll och intervjupersonernas identitet.  

 

En annan etisk aspekt är att de intervjuerna jag har gjort inte innefattar de ensamkommande 

barnen själva utan individer och myndigheter runtomkring dem som påverkar deras vardag. 

Varför jag har valt att vända mig till myndigheterna istället för barnen är för att det är deras 

aspekter och tillvägagångssätt till ungdomarna som är väsentlig i denna uppsats.  
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Kapitel 3 
 

Tidigare forskning 
 

I denna del av uppsatsskrivandet kommer jag att redogöra tidigare forskning om social 

delaktighet samt studier som handlar om språklig utveckling för ensamkommande 

flyktingungdomar. Den forskning som kommer att presenteras under denna rubrik kommer att 

fokusera på begreppen social delaktighet, svenska språket, skola samt integration. 

 

Alla barn har rätt till skola och utbildning, detta gäller även ensamkommande barn både före 

och efter ett uppehållstillstånd (Skolverket, 2004). Skolverket har som mål att alla barn ska 

klara sin skolgång, men eftersom att majoriteten av ensamkommande flyktingbarn som 

kommer till Sverige är i gymnasieålder är det av ännu större vikt att fler insatser ges på just 

gymnasieskolor (Skolverket, 2004). På migrationsverkets hemsida tar man upp betydelsen av 

modersmålsmöjligheter för ensamkommande barn, framförallt för att klara av skolgången som 

ger förutsättningar för ungdomarnas framtid (Migrationsverket, 2010). Det ska finnas 

möjligheter att studera och få en handläggare på sitt hemspråk då man läser övriga ämnen i 

skolan (Migrationsverket, 2010). Det beskrivs även att största ansvaret läggs på socialtjänsten 

för att ge dessa ungdomar god vård och fostran samt att i övrigt förse dem med gynnsamma 

uppväxtförhållanden (Migrationsverket, 2010). 

 

I avhandlingen ”Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som andra språk och 

svensk skola” av Ann-Christin Torpsten (2008) diskuteras hur det i en samhällelig kontext är 

för ungdomar att lära sig svenska som andra språk samt hur detta bemöts i det svenska 

samhället. Skolan är central i avhandlingen om hur de ensamkommande ungdomarna hanterat 

situationen av modersmålsinlärning i skolan samt hur det är att lära sig ett nytt språk 

(Torpsten, 2008). Författaren går även in på norm och avvikande företeelse som beskrivs vara 

en stor del i skolmiljön för ensamkommande ungdomar. Torpsten beskriver att 

ensamkommande ungdomar ofta är avvikande och stigmatiserade i den svenska skolformen. 

Hon menar att enbart begreppet ”svenska som andraspråk” utgör en viss stigmatisering där en 

underliggande mening är att skolan kompenserar ensamkommande ungdomarnas brister i det 
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svenska språket, för att genom det minska deras avvikande beteende. Författaren diskuterar 

även maktperspektivet i förhållande till möjligheterna av språkinlärning. Då man delar upp 

ungdomar med svenska som andra språk från ungdomar med svenska som förstaspråk råder 

det en stor känsla av makt för dem som hamnar i klasser med svenska som förstaspråk. En 

känsla av tillfredställelse uppkommer för ungdomar som ”slipper” hamna i den avvikande 

klassen medan ungdomar som läser svenska som andra språk känner sig otillräckliga. Hon 

menar att man i ungdomens ålder delas upp i skolan tillhörande olika grupper. Dessa grupper 

delas upp med hänsyn till språkkunskap snarare än andra föreskrifter. Detta menar hon leder 

till att en social obalans kommer att ske och att en ”Vi – och Dem” känsla uppkommer 

(Torpsten, 2008). 

 

Fridlund (2011) diskuterar i sin avhandling ”Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt 

dilemma talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser” huruvida 

förberedelseklasserna används på rätt sätt. Det har funnits ett stort handlingsutrymme vad 

gäller strukturen i hur förberedelseklasserna ser ut samt de olika nivåerna av svenska. Detta 

har varit problematiskt då hanteringarna och tillvägagångssättet skiljt sig åt i hög utsträckning 

vilket inneburit ojämlika kunskapsmöjligheter. Samtidigt beskriver Fridlund (2011) hur viktig 

balansgången för skolan är vad gäller hanteringen och bilden som finns av 

förberedelseklasser. Liksom Torpsten (2008) menade Fridlund att risken är stor att en vi -och- 

dem känsla uppkommer hos eleverna (Fridlund, 2011).  

 

Vidare menar Fridlund (2011) att de elever som läser svenska som andra språk tenderat att 

uppvisa sämre betyg än elever med utländsk bakgrund men som har svenska som första språk. 

Författaren menar att studier visats att elever som oavsett ursprung alltid placerats i en 

”vanlig” klass har tenderat att uppvisa högre kunskaper i svenska språket. 

 
 

Kapitel 4 
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Teoretiska utgångspunkter 

 

4.1 Val av teori 
Uppsatsens teoretiska ram består av Sherifs ”experiment” och stigmateorin. 

Sherifs experiment förklarar betydelsen och uppkomsten av gruppdynamik och beskriver den 

konkurrens individer upplever gentemot varandra vad gäller samhällsresurser, in -och- 

utgrupper (Franzén, 2001). Stigmateorin (Goffman, 2011) förhåller sig till 

normaliseringsprincipen där norm- och avvikande faktorer är centrala. Goffman (2011) 

beskriver uppkomsten av fördomar gentemot en minoritetsgrupp. Sherifs experiment och 

stigmateorin anser jag vara relevanta till uppsatsen, då de båda beskriver normalisering och 

avvikande grupper i utsatta miljöer. Eftersom att modellen introduktionsklasser är den 

utgångspunkt som flitigast används i Sverige idag kommer även den att utgöra en stomme i 

teorihanteringen.  

 

4.2 Muzafer Sherifs experimentet  
Experimentet genomfördes år 1954 under socialpsykologen Muzafer Sherifs ledning och visar 

på gruppdynamikens väldiga kraft. En känsla av tillbehörighet är centralt för varje enskild 

individ (Sherif, 1954). Fokuset för experimentet var att testa hur fördomar och 

gruppkonflikter tas i uttryck i olika situationer.  För att kortfattat beskriva experimentets 

genomförande handlade det om 22 pojkar som delades in i två olika grupper. Dessa pojkar var 

förutsättningslösa till varandras existens när experimentet påbörjades. Under ett antal dagar 

gav man dessa pojkar olika uppgifter att lösa, som krävde en stor samverkan mellan dem. 

Medan pojkarna tog sig an dessa uppgifter formades även en form av solidaritet hos pojkarna 

i de olika lagen. Vidare kunde man även se att konflikter började uppkomma mellan 

grupperna då lojaliteten och samhörigheten till sin egen grupp växte. Det centrala i detta 

experiment är att se hur grupperna i vardagen utformade i ett vi -och- dem förhållningssätt, 

och började känna förakt och skapa fördomar mot varandra (Sherif, 1954). Varje grupp såg 

den andra gruppen som avvikande och behovet av att känna sig som norm/majoritetsgrupp var 

stor. Sherif konstaterade att människans behov av att känna samhörighet med en normgrupp 

var stor och skulle ske till varje pris (Psykologiguiden, 2013).  
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”- Nyckelordet i den här studien för konfliktlösning och upphävandet av friktioner och 

spänning mellan grupperna är "överordnade mål" mål som är överordnade de inbördes 

spänningarna och som kan överbrygga de motsättningar som uppstått mellan grupperna.  

Att arbeta med en gemensam uppgift som kräver allas medverkan leder till bildning av en ny 

större grupp där de båda mindre grupperna ingår är ett sätt att mildra konflikter och 

fientlighet och minska styrkan i fördomar” (Psykologiguiden, 2013). 

 

Experimentet talar för hur gruppdynamiken och samhörighet är väsentlig i varje enskild 

individs tillvaro. Man kan se vikten av en stark form av gruppdynamik överallt i sin vardag, 

exempelvis i det sociala umgänget, på arbetsplatsen men även i skolan. Jag har valt att koppla 

Sherifs experiment med ensamkommande ungdomars situation i skolan, då detta klart kan 

kopplas till begreppen integrering/inkludering och segregering/exkludering.  

 

 

4.3 Stigmateorin 
Enligt Goffman (2011) är ett stigma något som avviker från det normala i vardagen. Stigman 

kan utgöra sig på tre olika sätt enligt Goffman. Dessa är: fysiska, psykiska och sociala 

stigman. När individen har ett stigma som avviker från majoriteten tenderar den att 

kategoriseras i redan befintliga ramar i samhället. Detta i sin tur leder till att den individ eller 

grupp som har ett stigma blir en minoritet som avskiljer sig från samhället och samhällets 

delaktighet. Då man har ett stigma tenderar ”normen” att vända sig bort och bortser från de 

egenskaper som står i centrum för individens identitet, som i sin tur är de centrala faktorerna 

för att skapa en social gemenskap i samhället. Goffman (2001) menar även att normgruppen 

tenderar att tillskriva roller och förväntningar hos individen med stigmat vilket författaren 

definierar som en virtuell social identitet. Denna identitet är inte densamma som individens 

faktiska sociala identitet, detta i sin tur leder till att individen inte känner någon tillhörighet 

varken i den tillskrivna virtuella sociala identiteten eller i den faktiska identiteten. Individen 

med stigmat lever i en ambivalens. Många gånger tenderar även människor med liknande 

stigman att söka sig till varandra för att känna någon form av samhörighet (Goffman, 2011). 

 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=fördom
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Jag har valt att koppla denna teori med att den tas i uttryck då man har spridda 

undervisningsgrupper i skolan. Jag menar på att de ungdomar som läser svenska som 

andraspråk vara en grupp som man särskiljer och benämnar som avvikande från normen.  

 

4.4 Integrering och segregering i skolan  
Förberedelseklasser, även kallat introduktionsklasser, är den modell som man flitigast 

använder sig av i den svenska skolan för nyanlända elever. Det är upp till kommunerna att 

styra hur modellen i detalj bör se ut samt att det är individuellt beroende på ungdomens 

kunskapsutveckling. Förberedelseklasser har fått kritik att hanteras olika beroende på 

kommunernas resurser och ansvar (Nilsson, 2009). 

 

Fridlund (2011) beskriver i sin avhandling hur ett antal skolor använt sig av 

förberedelseklasser för ensamkommande ungdomar, i vilka där ungdomarna får börja när de 

först kommit till Sverige. Detta för att introducera dem till den svenska kulturen samt språket. 

En av skolorna ansåg att förberedelseklasser är en mycket effektiv metod i skolsystemet, av 

många anledningar. Fridlund beskriver att en av skolorna ansåg det vara en nödvändighet för 

nyanlända elever att inte skilja sig från normsystemet för mycket från resterande elever på 

skolan. I avhandlingen beskrivs det även en annan anledning att använda sig av 

förberedelseklasser, vilket är för att elever med svenska som förstaspråk inte ska skrämmas av 

traumatiska och aggressiva ungdomars närvaro. På denna skola anser man inte det vara 

rättvist att blanda elever med olika kunskaper i det svenska språket (Fridlund, 2011). 

 

Trumberg (2011) beskriver i sin avhandling ”Den delade skolan - Segregationsprocesser i det 

svenska skolsystemet” hur man kan märka segregationen i skolan då man som 

minoritetsgrupp inte ges samma möjligheter som majoritetsgruppen. Han menar på att 

segregeringen i skolan i form av förberedelseklasser är en modell som staten befattat för att 

hålla majoritetsgrupper separerade från minoritetsgrupper. För att, som han säger själv 

”tillförsäkra att deras vistelse i landet är tillfällig” (Trumberg, 2011, s.168). 

 

Söderqvist menar i sin avhandling ”Äntligen hemma” kring flyktingungdomars situation i det 

”nya” samhället i Sverige att: ”bara för att man kommer från samma land och blir placerad 

på samma boende betyder det inte att man har något gemensamt” (Söderqvist, 2012, s. 26). 
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Hon beskriver ur ett annat perspektiv hur viktigt det är att interagera med olika individer för 

ensamkommande ungdomar. Nämligen att de boenden som tar emot ensamkommande barn 

många gånger har förhållningssättet att sammankoppla ungdomarna från samma land snarare 

än att utgå från de egenskaper och intressen som kännetecknar ungdomen. Detta i sin tur leder 

till en isolation i dubbel bemärkelse. Dels från ensamkommande unga i samma situation men 

även med etniskt svenska ungdomar (Söderqvist, 2012). 

 

 

 

Kapitel 5 
 

5. Resultat  
 

I denna del av uppsatsen kommer jag att presentera mitt resultat. Jag kommer att även här dela 

upp texten utifrån olika teman som motsvarar textens innehåll.  

 

5.1 Tillvägagångssätt 
Vad som klart och tydligt kan summera intervjuerna är att verksamheterna försöker att arbeta 

så att ungdomen känner sig så självständig som möjligt. Detta genom att låta ungdomen själv 

få ta det utrymme som denne känner sig bekväm med i vardagen och själv få styra hur sin 

vardag ska se ut utöver skola. Processen då en ungdom placeras på ett boende ser liknande ut 

då de har basala introduktioner som rutin såsom att beskriva och förklara hur man ska förhålla 

sig på boendet. Det är under de första veckorna som man försöker arbeta ganska närgående 

ungdomen men med avsikt att snabbt låta denne få klara sig mestadels själv ute i samhället. 

Riskerna är stora, då det kan vara svårt att avgöra om ungdomen rent mentalt känner sig 

mogen att efter ett sådant intensivt arbete tillsammans med personal sedan ska få övergå till 

självständighet i det svenska samhället.  
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5.2 Möjligheter till språkutveckling 
De olika verksamheterna tar oftast kontakt med en tolk vid de första tillfällena med 

ungdomarna. Detta för att säkerställa att den viktiga informationen tas in, framförallt då det 

gäller regler och förhållningssätt. Något som de initialt försöker att upprätthålla innan en tolk 

används är kroppsspråk och andra metoder för att kommunicera. Detta för att ungdomarna ska 

känna sig bekväma med personalen samt att uppmana dem att lära sig svenska.  

De olika boendeverksamheterna tenderar även att ha flerspråkig personal som kan 

kommunicera med ungdomarna. Då det mestadels finns ensamkommande ungdomar från 

Afghanistan menar intervjupersonerna att de kan hjälpa varandra med att översätta. Dock har 

persiskan benägenhet för att bli majoritetsspråket. Personalen ser inte detta som ett hinder då 

de anser att ungdomarna ska få prata på det språk de känner sig bekväma med då de talar med 

varandra. Men samtidigt ville intervjupersonen betona med att de försöker uppmana dem att 

tala svenska med personalen så gott det går.  

 

När det sedan handlar om språkutvecklingen på skolan nämner en av intervjupersonen att 

möjligheterna till att lära sig svenska blir snävare då de börjar på gymnasiet. Detta för att de 

menar att man i äldre åldrar inte får kontakt med etniskt svenska ungdomar på samma sätt 

som när man är yngre. Intervjupersonen menar att skolan för ungdomar i högre ålder inte 

aktivt väljer att arbete för att en social delaktighet ska finnas mellan ”svenska” och 

ensamkommande ungdomar. Prioriteringarna ligger på annat håll, nämligen att klara de olika 

kurserna i skolan snarare än att delta med varandra. 

 

”- De ungdomar som går på **** trivs jätte bra med svenskfödda ungdomar då skolan 

arbetar väldigt effektivt med det. Ungdomarna brukar säga att de inte vill flytta till **** då 

de har hört att där får de ingen kontakt med svenskar. Jag vet inte konkret hur mycket och vad 

skolan gör för aktivt arbete för att öka delaktigheten.  

På **** vad jag förstod så funkade det inte alls och även på ****. Då de inte finns några 

jämnåriga att umgås med då de våra ungdomar går tillsammans med mycket yngre barn 

istället för ungdomar i deras ålder. Så där kan jag ju tycka att skolan borde ta större ansvar 

att faktiskt integrera flyktingbarn tillsammans med svenskfödda. Jag vet det att det funkar 
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bättre på de lägre klasserna då barnen går tillsammans och det är ju jätte bra. Då får de den 

stimulansen”. 

 

Detta leder i sin tur, menar en annan intervjuperson, att ungdomarna inte känner sig bekväma 

med svenskfödda.  De blir nervösa och känner sig osäkra på sin förmåga att tala språket.  

 

”- Ja för det kan vi höra från våra ungdomar som är lite äldre att om de helt plötsligt ställs 

framför en svenskfödd så tappar de allt det har lärt sig i svenskan för de blir så nervösa och 

obekväma och rädda för att säga fel. Det blir ju ett såå stort steg för dem från att gå i en klass 

där alla har svenska som andra språk till att sedan prata med svenska ungdomar, de blir ju 

stumma. Och där tror jag, skulle man få ha fler lektioner tillsammans, eller aktiviteter hade 

det varit bättre, det blir ju som ett naturligt inslag då istället. Sedan blir det ju även svårare 

ju äldre man blir. (….) Vi har en som börjat i svenskklass på högstadiet men han säger ju det 

att det är jättesvårt det är ju ingen som pratar med mig. Det är ju helt klart en utmaning att 

komma i kontakt med svenskfödda barn”. 

 

Samtidigt som intervjupersonen menar att det är en utmaning att komma i kontakt med etniskt 

svenskar svarar en annan intervjuperson att de ensamkommande ungdomarna inte visar något 

egentligt intresse av att ha det.  

 

”- Men de klagar ju inte egentligen inte på att de har lite kontakt med svenskar, vilket jag 

tycker är väldigt tråkigt, för de visar ju att de inte riktigt bryr sig (………..) Så att någonstans 

så finns det en segregation, det kan man nog säga, som är, ja jag frågar ju om de har någon 

svensk kompis och de svara alltid nej, det är många som aldrig ens varit inne i ett svenskt 

hem”. 

 

Fortsättningsvis talade en av intervjupersonerna att möjligheterna till en språklig utveckling 

för ungdomarna försökte de arbeta med dagligen. Detta genom att motivera dem till att tala 

svenska i vardagen. Utöver detta försökte personalen att använda sig av kroppsspråk i den 

mån det gick, men valde många gånger att ”för säkerhets skull” boka en telefontolk. Vid 

situationer då det är ett flertal ensamkommande ungdomar som talar samma språk brukade 

personalen inspirera och motivera dem att hjälpa varandra att tala svenska. Samtidigt som en 
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intervjuperson på ett boende menar på att det är väsentligt att tala om för ungdomarna att tala 

svenska i hemmet av respekt mot andra, menade en annan intervjuperson att detta inte är 

något som personalen kan göra något åt.  

 

I intervjuerna betonades vikten av att lära sig de svenska koderna för språkutvecklingen, där 

en av intervjupersonerna menade att det är en inlärningsmöjlighet som sker genom att leva i 

det svenska samhället. Samtidigt påpekar Torpsten (2006)  att de ungdomar som har lärt sig 

koderna på deras modersmål också lättare kan förstå och lära sig de svenska koderna. 

 

I denna uppsats har begreppet social delaktighet, integrering och språkutveckling en central 

roll. För att uppnå alla dessa mål för ensamkommande barn, menar intervjupersonerna, att det 

krävs att samhället och olika myndigheter, som exempelvis skola och olika boenden, har ett 

aktivt system som arbetar kontinuerligt med detta. Intervjupersonerna menar även att det i 

skolan finns en tendens att låta ”de enkla” lösningarna få bana väg, såsom att hålla 

ensamkommande barns klasser separat från svenskfödda ungdomar. De menar att det rent 

geografiskt är en smidig lösning. Men sedan blir myndigheter och privatpersoner 

fundersamma över varför någon social interaktion inte förkommit. För att hänvisa till en av 

mina intervjuer som sätter huvudet på spiken när det kommer till myndigheter som ser mellan 

fingrarna så, ”måste det bli en normaliseringsprocess”. Vad som klart också visats i 

intervjuerna är att det är mycket institutionellt arbete som behöver göras för att uppnå en 

social delaktighet som något som normalt sker i vardagen. De intervjuer jag hade svarade på 

frågan - om de sett en ungdom ta hem en svenskfödd elev- alltid nej. Detta tyder på att man 

inte riktigt nått hela vägen fram i det institutionella arbetet.    

 

 

Alla intervjupersoner ansåg att kunskaper inom det svenska språket banade vägen för 

ungdomarnas delaktighet i samhället. Detta i den mån av att de känner sig mer bekväma i sin 

roll. Det har även med identitet att göra, då ungdomarna många gånger söker efter sin roll i 

det nya samhället men att detta blir mer tydlig med språkkunskapen och språkbruket. Det är 

mest troligt en naturlig aspekt då man kan hanterar språket. Det ger även ungdomarna en 

frihetskänsla i vardagen och en form av självständighet. De frigör sig från beroendet av någon 

annan individ att hjälpa dem och möjligheterna blir fler. Dock så kan här även diskuteras 
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varför man många gånger talar om en integrering i den mån att det är utlandsfödda som ska 

uppnå detta. En integrering är en social konstruktion, vilket man inte får missbedöma. Alltså 

ger det svenska språket en större möjlighet till integreringsprocessen och delaktighet men det 

räcker inte där. Det måste även komma från en mängd alla håll. Ett engagemang och 

kontinuerligt arbete från myndigheterna måste innerliga samt ett bemötande och delaktighet 

från svenskfödda ungdomar. Språkkunskaperna banar vägen men är inte allt. Det kan man se 

till en av intervjuerna jag hade att en av ungdomarna på verksamheten hade börjat i en 

”svensk klass” och var väldigt förväntansfull, han hade även lärt sig att behärska språket på 

hög nivå. Trots detta blev han överrumplad över att ingen svenskfödd ungdom tog kontakt 

med honom även om han försökte nå ut och blev då mycket besviken. 

 

Vad som också framkom genomgående under intervjuerna var betydelsen av ett starkt 

samarbete mellan myndigheter som är involverade i ungdomarnas vardag. Att samarbeta med 

andra myndigheter har varit en svår företeelse i den mån att det är så pass många olika 

myndigheter involverade som alla har relativt olika synvinklar på hur de handskas med sitt 

arbete. Intervjupersonerna menar att enskilda myndigheterna arbetsbörda många gånger är så 

omfattande att det är svårt att ta sig tiden att ställa sig kritiskt mot det. Dock arbetar de olika 

myndigheterna mot ett gemensamt mål och detta med iakttagelser på barnets bästa. Ibland 

menar dem att kommunikationen mellan myndigheterna kan vara svår att upprätthålla men de 

försöker alltid att hitta någon form av lösning. En intervjuperson diskuterade skolans roll i de 

ensamkommande ungdomarnas vardag och menar på att det är svårt att hålla en god 

kommunikation med skolan då de har stark sekretess gentemot dessa. Men rättar sig senare 

och påpekar att detta kanske inte är ett stort hinder då man alltid kan kringgå det genom att 

tillfråga den ungdomarna om man får tala med skolan om enskilda företeelser. Vad gäller 

kommunikationen inom myndigheterna såg den väldigt god ut då de hade frekventa 

arbetsplatsträffar. Detta med undantag i utbildningsväsendet då det var svårare att hålla en 

god kommunikation mellan de olika professionerna. Man hade inte frekventa träffar och 

uppdateringar om vad som föregicks i ungdomens liv med undantag av specifika händelser, 

detta då man litade på att systemet sköttes. Två intervjupersoner lade stor vikt på skolans roll i 

de ensamkommande barnens situation och menade på att om inte skolan tar sitt ansvar 

kommer ungdomarna inte få chanser till bra skolgång och senare bra arbeten. De betonade 

även att det bör finnas fler alternativ för ensamkommande barn som många gånger har arbetat 
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mestadels av sina liv, att ge dem en chans till praktik istället för skola. Detta då alla 

ensamkommande barn inte är ”läshuvuden”. Detta i sin tur kan möjligen ge ungdomarna 

större motivation till att lära sig det svenska språket och se en mening med det. Samtidigt som 

boenden menar på att det är svårt att hålla god kontakt med skolväsendet, menar dessa på att 

det är problematiskt att kommunicera med de olika verksamheterna där ungdomarna är 

bosatta. En intervjuperson som arbetar på en skola i Umeå kommun säger såhär: 

 

”- Man måste ge en klar struktur för barnen och de ska inte behöva känna att olika 

myndigheter gör och hanterar saker olika rättvist. Tyvärr så händer detta ganska ofta som 

tyvärr leder till att barnen får lida av detta. Det är av stor vikt att samarbeta med andra 

myndigheter men oftast känns som en envägskommunikation. Det handlar om den individ man 

talar med mer än den profession individen har. Önskar att vi hade haft bättre kommunikation 

mellan olika myndigheter då man behöver avlastas då arbetet är tungt, ge råd men även 

stämma av att man ligger på samma nivå i arbetssättet”. 

 

Här menar intervjupersonen att det ofta förekommer envägskommunikationer mellan 

myndigheter och att detta är en problematisk faktor då arbetet kan vara tyngande. Hon önskar 

att situationen sett bättre ut mellan olika myndigheter och att arbetet hade varit tätare om inte 

enbart i den mån att se till att barnets bästa ligger i fokus men även att lätta på arbetsbördan, 

framförallt då vissa situationer kan vara belastande beroende på ungdomens bakgrund.  

 

 

5.3 Vilken vikt har det svenska språket för integration? 
Intervjupersonerna talar om hur viktigt det är att uppmana ungdomarna till fritidsaktiviteter 

efter skolan och andra förpliktelser. Detta för stimulering på både fysiskt och psykiskt plan. 

Men också för att stimulera det svenska språket och på så sätt lära sig ett bra språkbruk i olika 

situationer. Intervjupersonerna anser att det enbart är positivt att snabbt uppmana ungdomarna 

att hitta något intresse ”vid sidan av” skolan, då detta kan uppmana inlärning i samband med 

något roligare av det svenska språket än enbart på skolbänken. Detta ger även ungdomarna 

möjlighet att komma i kontakt med barn av olika kulturer men med samma intresse.  
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När jag frågar en intervjuperson vad han personligen önskade skulle förbättras för att 

ensamkommande barn skulle känna sig mer delaktiga i det svenska samhället, lade han stor 

vikt vid att det är en process som ska ske från båda hållen. Han menade på att fokuset ska 

ligga på att normalisera situationen mellan ensamkommande flyktingbarn och svenskfödda 

ungdomar. Det ska bli ett dagligt möte snarare än en segregerad miljö beroende på ursprung. 

Idag svarade han att Umeå kommun börjar utveckla små ”förortsmiljöer”, vilket han såg som 

skrämmande.  

 

Jag skulle önska att kontakten att kontakten med svenskar var en del av integrationen, och då 

pratar jag även integrationen med svenskar. Därför att vi måste hela tiden integreras till det 

nya samhället som blir, varje gång det kommer en ny människa till vår stad så är det 

egentligen en ny stad. Folk har inte det perspektivet. Men kontakten med etniska svenskar 

skulle jag önska vara större, jag skulle önska att man inte har ALLA introduktionsklasser på 

****skolan, det börjar bli en invandrarskola. Varför ser det ut så? Bostadsmarknaden är 

segregerad, det börjar bli en förortkänsla. Det är på den stora nivån, öka medveten, tolerans, 

medmänsklighet. ALLT sånt jobb som gör är bra för det gynnar både i hur etniska svenskar 

som bott här hela livet har det och hur de ensamkommande barnen kommer att få det 

(………..) det är verkligen en normaliseringsprocess som måste förbättras!”. 

 

 

 

5.4 Svenska koder 
Något som har genomsyrat de tre olika intervjuerna, har varit begreppet svenska koder. Det 

har diskuterats hur svårbegripligt, tidskrävande och subtila dessa är. Detta gör det svårt för 

ungdomarna att lära sig dem bakom skolbänken. Det är ett begrepp som lärs ut genom att 

leva, få intryck och tolka samhället. Något som diskuterades med en av intervjupersonerna var 

just hur och varför detta begrepp är så svårdefinierat. Hon svarade att situationerna och 

möjligheterna för de ensamkommande barnen att lära sig de svenska koderna ser olika ut och 

att det speglar hur mycket men interagerar med etniskt svenskar. Därför menar 

intervjupersonen att de ungdomar som bor på boende för ensamkommande flyktingar inte 

tenderar att lära sig dessa svenska koder mer än de ungdomar som blivit placerade på 

familjehem där de möte svenska vuxna.   
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”- Jo men exempelvis så kan man se skillnad på de barn som kommer från ett boende och de 

barn som bor i ett familjehem. De som bor på ett boende har inte i närheten så bra svenska 

eller bra koll på svenska koder eller samhällsuppbyggnad som de som bor med en svensk 

familj. De lever ju med svenskar de som bor i familjehem. Det är ju jättebra för dem, men det 

blir ju olika möjligheter (suck)”. 

 

Kapitel 6 
 

6. Analys 
 

I denna del av uppsatsskrivandet kommer jag att förhålla mina empiriska fynd till den 

teoretiska ramen. Jag kommer att fokusera och tolka på vilket sätt empirin kan belysas med 

hjälp av teoretiska begrepp. För att underlätta denna analys kommer jag att dela upp texten 

utefter olika teman.  

 

6.1 Social delaktighet 
Efter att ha haft intervjuer med individer verksamma i de ensamkommande ungdomarnas 

dagliga liv kunde de konstatera att en social delaktighet är nödvändig för många olika 

aspekter i ungdomarnas liv, men framförallt för utveckling av det svenska språket. Under 

intervjuerna talades mycket om en normaliseringsprocess som är av stor vikt för att uppmana 

ungdomarna att kämpa i en ny miljö. Vissa intervjupersoner talade om hur nervöst mötet för 

ett flyktingbarn kan vara med en etniskt svensk, just för att det sällan uppkommer vardagligt.  

Ungdomen tenderar att tappa intresset att vara delaktig i det svenska samhället då 

myndigheterna inte har engagerat sig så mycket som de önskat. Många gånger beskriver 

intervjupersonerna att det är skolan som har största ansvaret till att göra dessa vardagliga 

möten till en normal företeelse för både etniskt svenskar samt ensamkommande flyktingbarn.  
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Det svenska språket är ett centralt begrepp för en avvikande egenskap i samhället (Goffman,  

2011).  Även att dessa elever som avviker från ”normelever” tenderar att söka sig till varandra 

för samhörighet och delaktighet. Detta kan enligt teoretisk belysning av Goffman (2011) leda 

till en känsla av vi-och-dem.  

 

6.2 Inkludering och exkludering 
I enlighet Sherifs experimentet (Psykologiguiden, 2013) kan jag tolka i mitt material att det 

uppkommer en väldigt stark vi och dem känsla på de olika boendena. Framförallt då det är 

många ensamkommande ungdomar som talar samma språk och sedan går på samma skola.  

Dessa ungdomar tenderar att många gånger hålla sig till varandra vilket i sin tur hämmar 

delaktigheten i samhället generellt. Intervjuerna visade även att flyktingungdomar många 

gånger väljer att hålla sig till denna grupp av bekvämlighet samt att det är en given faktor av 

samhörighet. Man kan tolka detta som att det skapas en kritisk gruppdynamik gentemot andra 

grupperingar (Psykologiguiden, 2013). Intervjupersonen säger samtidigt att det är en svår 

situation att förhindra då det även är viktigt för ungdomarna att känna någon typ av 

bekvämlighet i ett nytt samhälle. Risken med detta menar man vara att ungdomarna tenderar 

att förlora i utvecklingen av det svenska språket. Detta isolerar därför ungdomarna i samhället 

och utan en alltför god kunskap i svenska språket leder det därför till social isolation 

(Goffman, 2011) snarare än delaktighet. Samtidigt beskriver en annan intervjuperson att 

ensamkommande barn inte riktigt bryr sig om att ta kontakt med etniskt svenskar vilket hon 

anser vara väldigt problematiskt.  

 

Många invandrare undrar hur de ska kunna upprätthålla det svenska språket efter svenska 

kurserna då de varken umgås med svenskar och bor etniskt segregerat (Franzén, 2001). 

Samma författare menar på att det är mer stimulerande att lära sig ett nytt språk om man 

dagligen får stimulans till detta genom att socialt interagera med etniskt svenska.  

Det kan bli mycket påtagligt för ett barn att byta skolmiljö och komma till ett nytt land, det 

handlar om kulturmönster och lärdomstraditioner som kan komma att uttrycka sig mycket 

tydligt (Franzén, 2001). 
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6.3 Skolans ansvar 
Enligt skollagen 29 kap. 2§ har ensamkommande barn rätt till utbildning och alla barn under 

18 år som är bosatta i Sverige följer denna lag (SOU 2011:64). Men vad gäller den språkliga 

utvecklingen ser förutsättningarna olika ut beroende på hur gammal du är, boendemöjlighet 

samt vilken skola du blir placerad på. Någon som har gjorts klart efter alla tre 

intervjutillfällena. Framförallt placeringen av skola, då prioriteringarna samt uppläggen för att 

lära sig svenska ser olika ut. Enligt vissa intervjupersoner har ungdomar klart och tydligt 

yttrat sig om att de inte vill börja på den skolan just för att möjligheterna till språklig 

utveckling är små och svårare. En intervjuperson menade även på att ensamkommande barn 

hade yttrat sig om att de inte vill börja på den skolan eller flytta till just det boende just för att 

det var för många ensamkommande eller ungdomar med utländsk bakgrund där. Ungdomarna 

hade visat en rädsla för att hamna i en social vardag med ungdomar som också flytt till 

Sverige. Detta för att de var medvetna om att språket skulle ta lida av det. De menar på att 

skolan ska hållas till ansvar för att barnen blir överrumplade då de faktiskt måste ställas 

framför en etniskt svensk. Enligt skolverket visar statistik på att barn som går i en skola där 

majoriteten är elever födda i ett annat land än Sverige tenderar att prestera sämre i skolan 

(Skolverket, 2004). Samtidigt kan man även se utifrån intervjuerna att ungdomarna tenderar 

att slussas ihop med yngre elever när de börjar på förberedelseklasser. De känner sig 

missplacerade och förstår inte varför deras svårigheter i det svenska språket behöver innebära 

att de ska gå i skolan tillsammans med små barn. Genom att ”slussa” ihop äldre 

ensamkommande ungdomar med yngre barn resulteras en unik situation där varken de yngre 

barnen kan relatera till de äldre ungdomarna och tvärtemot. De ensamkommande barnen 

stigmatiseras av ungdomar med svenska som första språk ännu mer än nödvändigt då de 

klassas som att ha samma kunskapsförmåga som barn mycket yngre än dem (Fridlund, 2011). 

Detta är ett typiskt exempel på stigmatiserade metoder som Goffman (2011) beskriver i sin 

teori, där man tenderar att endast utgöra individen för sitt stigma (svenska som andra språk) 

snarare än att låta andra faktorer vara centrala för skolgången.  

 

I en av intervjun kunde det konstateras att elever som är kunniga i sitt modersmål även har i 

större utsträckning lättare att lära sig svenska i skolan. Dock gäller det för skolans 

styrdokument att hitta en god balans mellan tid för inlärning av modersmålet samt det svenska 

språket, menar intervjupersonen.   
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Vidare diskuterar även författaren Hultqvist (2001) kring skolans styrdokument vad gäller 

ensamkommande ungdomars situation. Hon menar på att man i skolan borde tillämpa fler 

introduktionsklasser där varje klass är mindre för att det lättare och mer effektivt ska bli för 

ensamkommande ungdomar att lära sig det svenska språket. Detta i sin tur påskyndar 

processen av språkinlärningen som sedan gynnar skolans tillvägagångssätt.  

 

”- Det kan ses som en organisatorisk fråga, att i en mindre grupp samla ett antal elever och 

där individuellt anpassa undervisningen, i stället för att individuellt anpassa den inom 

kollektivet” (Hultqvist, 2001, s. 46). 

 

 

7.  Diskussion  
I uppsatsens sista del kommer jag att presentera en avslutande diskussion utifrån metoden som 

används, resultat, analys och tidigare forskning.  

 

Valet av metod som utfördes var kvalitativ då jag ansåg att på grund av studiens känslighet 

gav mer tillförlitlighet i svaren. Valet av den narrativa analysmetoden gav mig möjlighet att 

lyfta fram de mest väsentliga faktorerna i intervjuerna. Genom kriterierna av att använda sig 

av denna analysmetod anser jag även att intervjupersonernas individuella svar betonades och 

framställdes på ett reliabelt sätt. Däremot blev risken med att använda sig av metoden att jag 

under min process av kodning, kategorisering och tematisering förlorade enstaka data, men 

jag anser ändå att de mest väsentliga i intervjuerna har presenterats utan att överträda de etiska 

forskningskraven. Genom de metoder, modeller och teorier som presenteras i uppsatsen lyfts 

studiens syfte fram och konkretiseras. Detta anser jag göra studiens innehåll mer trovärdig 

och tillförlitlig. Det valdes medvetet att inte skriva ut vilka verksamheter som intervjuades i 

uppsatsen med risk av att överträda anonymitetskravet. Dock anser jag att man får en tydlig 

och enhetlig bild av studien och dess syfte. Även då tillvägagångssättet av kodning och 

kategorisering hanterades rättroget är denna studie inte överförbar, då intervjumaterialet 



UMEÅ UNIVERSITET C-uppsats 

Institutionen för socialt arbete 

HT 2013 

Termin 6 

Moment B, 15 hp 

30 

 

fokuserar på individernas egna ord, upplevelser och erfarenheter som också innebär att dessa 

kan omtolkas i tid och rum.  

 

Genomgående i uppsatsen har det svenska språkets betydelse för ensamkommande ungdomar 

varit centralt. Jag menar att detta är en viktig grundpelare för att integreras i samhället. Det 

som kan tydas efter intervjuerna är hur viktigt det är att känna sig bekväm med att använda sig 

av språket i vardagen.  Inte minst träffa och interagera med andra ungdomar som har svenska 

som första språk, något som visats sig varit en brist i dagens system i både skolan och på olika 

boenden. Detta kan påvisas då man separerar ensamkommande ungdomar i skolan beroende 

på svenska kunskaper. Det kan tänkas vara en uppenbar företeelse att låta individer få 

möjligheter att lära sig ett nytt språk på separata håll med förutsättning av sina tidigare 

erfarenheter. Det finns en välmening i den tanken. Men när detta är en situation där man 

aktivt exkluderar dessa ungdomar från majoriteten av eleverna exempelvis på skolan blir detta 

till deras nackdel.  

Som en intervjuperson menade går det inte enbart att lära sig ett språk fullt ut om man inte 

också får möjligheten att använda sig utav det i dagliga situationer. Att lära sig språket samt 

de svenska koderna är något som enklare sker om situationerna av att använda sig av det sker 

naturligt och kontinuerligt i vardagen. En intervjuperson sa att trots att ungdomarna kan föra 

en dialog på svenska blev pressen och nervositeten så stor då de faktiskt var tvungna att göra 

det. Där menar jag är ett typiskt exempel på att den dagliga interaktionen med ungdomar med 

svenska som första språk inte varit tillräcklig.  

 

Det framkommer även i uppsatsen hur ett inflytande av att segregera dem i skolan leder till ett 

”vi -och- dem” – tänkande. Här kan man diskutera om en segregerad skolmiljö, vad gäller 

förberedelseklasserna, är något som leder till integration eller om detta förhindras. Jag anser, 

liksom intervjupersonerna, att gemensamma klasser många gånger är bra metod. Detta genom 

att ungdomarna direkt hamnar i en normaliseringsprocess samt att ungdomar med svenska 

som första språk får en bild av de ensamkommande ungdomarnas identitet snarare än att se 

dem som avvikande pga. språket. Sedan har det även framkommit att ungdomar som fortsätta 

att upprätthålla en god språkkunskap på sitt modersmål tenderar att lära sig svenska och de 

svenska koderna snabbare. Med detta sagt finns anledning att fortsätta att undervisa dessa 

ämnen i skolan. 
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En annan intressant tanke som utmynnats från intervjuerna är den fina balansgången i 

arbetssättet som myndighetsperson mellan att vara nära till hands men ändå låta ungdomen 

vara självständig. Detta är något som är väldigt svårt och individuellt beroende på ungdomens 

behov. När man som myndighetsperson möter en ungdom som är i en process av att integreras 

i ett nytt samhälle kan det många gånger vara så att man vill finnas nära till hands men ändå 

låta individen få finna sig själv. Detta har setts som en utmaning i vissa fall, enligt 

intervjuerna. Där anser jag personligen att man många gånger låter vikten av självständighet 

få ta större plats. En ensamkommande ungdom som kommer till ett nytt land behöver 

vägledning, klar och strukturerad information samt stöd i den mån han/hon behöver.  

 

Det har även framkommit ytterligare en aspekt i uppsatsen som visat sig vara intressant för 

ämnet, nämligen myndigheternas arbete. Många intervjupersoner ansåg att myndigheternas 

arbete och samarbete måste bli tätare och bättre. I vissa fall menade man på att problemet med 

att upprätthålla en god kommunikation inte låg hos myndigheten utan hos privatpersonerna.  

Jag anser detta vara mycket oroväckande då det är ungdomarna som blir lidande till följd av 

detta. Att upprätthålla en god kommunikation med myndigheter som är så centrala i 

ungdomens vardag borde vara en självklarhet.  

 

Idag ser det väldigt olika ut i hur man arbetar med ensamkommande ungdomar. Det handlar 

många gånger om kommunens resurser, tid och engagemang. Det bör inte se olika ut i arbetet 

vad gäller människor framförallt inte i arbetet med barn och unga. Förutsättningarna bör vara 

lika då valet av kommun inte är något de ensamkommande ungdomarna styr över. Ett 

tydligare och mer konkret styrdokument för myndigheternas tillvägagångssätt bör finnas, inte 

minst hos skolan där det idag inte finns några tydliga vägledningar mer än vad ungdomen har 

rätt till. Något som är även Torpsten (2008) påpekade var att det idag finns en brist i 

institutionernas arbetssätt. Det bör stå hur exempelvis skolan, ska gå tillväga för att 

rättigheterna ska uppnås. Det är oroväckande när handlingsmöjligheterna blir för stora när det 

handlar om en annan individs livssituation.  

. 
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 Slutord 
 

Denna uppsats hade som syfte att undersöka hur situationen ser ut för ensamkommande 

ungdomar vad gäller språkets utveckling. Eftersom ett urval av intervjuer har gjorts i endast 

Umeå kommun blir det svårt att generalisera detta för alla ensamkommande ungdomar i 

Sverige.  

Uppsatsstudiens betydelse 
Det är minst sagt av väsentlighet att studera detta ämne eftersom att många myndigheter är 

berörda vilket gör arbetet väldigt komplext. Därför är det av stor vikt att man kontinuerligt 

studerar och uppdaterar tillvägagångssätt och arbetsmetoder för att sedan jämföra dessa med 

det praktiska arbetet. Många gånger faller myndigheters avsikter i teorin mellan stolarna och 

de som blir lidande är alltid barnen.  

Målet skulle jag vilja säga för alla myndigheter involverade i frågor kring ensamkommande 

flyktingbarn är att ge dem så pass goda levnadsförhållanden här i Sverige som möjligt. Detta 

är ett svårt arbete vissa gånger men inte nog för viktigt.  

Jag upptäckte att väldigt få studier har gjorts inom just detta område, särskilt när man jämför 

med hur omdiskuterad debatt det är i dagens samhälle. Därför ser jag denna uppsats som en 

introduktion till fortsatt forskning inom ämnet.  
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Bilaga 
 

Intervjuguide 
Sekretess, tid,(1 h max) inspelar på mobilen, måste inte svara på allt men så gått ni kan, vill 

Ni att jag ska koda materialet? Presentera mig själv, vad jag gör, syfte med studien och 

frågeställningar.    

 

1. Ni kan börja med att presentera Er själv. (namn, profession) 

2. Vad har ni för huvuduppgifter här på verksamheten?  

3. Hur går det till när barnen/ungdomarna kommer till Er verksamhet? 

4. Har ni någon metod eller modell ni utgår ifrån under ert tillvägagångssätt? 

5. Varför arbetar ni just på detta sätt? 

6. Finns det någon för/nackdel med era arbetsmetoder? I så fall vilka? 

7. Vad är målet med Er verksamhet? 

8. Om man tänker utifrån barnens bästa, vad hade varit optimalt att göra för dessa vad 

gäller den sociala delaktigheten? 

9. Vad är svårast att hjälpa till med när det kommer till barnens bästa? Varför? 

10. Tar det tid för barnen i inlärningsprocess? Försvårar språket den individuella 

utvecklingen? 

11. Vad kan man göra åt detta? 

12. Vad finns det för möjligheter för barn och ungdomar utanför er verksamhet? 

13. Vad har ni för erfarenheter av er arbetsmetod? 

14. Vad anser Ni vara skolans roll i detta? 

15. Ser Ni några problem vad gäller utvecklingen av det svenska språket hos barnen? På 

vilket sätt? Vad kan göras åt detta? Vad behövs? 

16. Hur påverkar språket barnens delaktighetsprocess? Fördelar/Nackdelar? 

17. Anser Ni att det idag finns tillräckligt med fokus på inlärning av det svenska språket till 

dessa barn? 

18. Vad kan utvecklas på den fronten?  

19. Hur mycket arbetar Er verksamheten med just utvecklingen av det svenska språket? 

20. Hur förhåller Ni er till utbildning som en faktor till integrationen för ensamkommande 

barn? Varför?  

 

Avsluta/Sammanfatta 

Tack, återkom gärna om det finns några frågor eller något Ni skulle vilja tillägga. 

 

Kontaktuppgifter: nassit.kiflemariam@gmail.com  

Tfn: 073-9391415 
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